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प्रलसद्धी ऩत्रक

ता. २८ ऑगस्ट २०१९

जजजाऊ ऴोध संस्थान प्रकल्ऩाचे
भूलमऩूजन ऴक्र
ु ळारी
प्रज्ळऱा योजनेंतगकत महहऱांसाठी कायकऴाले चे
आयोजन
नागऩरू ,ता.२८ : नागऩयू भशानगयऩालरकेतपे धयभऩेठ झोन अॊतगगत प्रबाग १५ भधीर
ळॊकय नगय मेथीर जििाभाता वबागश
ु लायी (ता.३०) ‘जििाऊ ळोध
ृ ािलऱ ळक्र
वॊस्थान’ भहशरा उद्मोजिका बलन प्रकल्ऩाचे बलू भऩि
ू न तवेच याज्म भहशरा

आमोगाच्मा प्रज्लरा मोिने अॊतगगत फचत गटातीर भहशराॊवाठी एक हदलवीम
प्रलळषण कामगळाऱे चे आमोिन कयण्मात आरे आशे .
भहशरा वषभीकयणाच्मा दृष्टीने ‘जििाऊ ळोध वॊस्थान’ भहशरा उद्मोजिका बलन

प्रकल्ऩ शे भनऩाचा भशत्लाकाॊषी प्रकल्ऩ अवन
ू भहशराॊच्मा उत्थानावाठी माभापगत

कामग केरे िाणाय आशे . मालेऱी याज्म भहशरा आमोगाच्मा प्रज्लरा मोिने अॊतगगत
ळशयातीर फचत गटाच्मा भहशराॊना भहशराॊवलऴमक कामद्माची भाहशती, भहशरा

वलऴमक ळावनाच्मा वलवलध मोिना आदीॊची भाहशती दे ण्माच्मा दृष्टीने एक हदलवीम
प्रलळषण कामगळाऱे चे आमोिन कयण्मात आरे आशे .

ळक्र
ु लायी (ता.३०) ळॊकयनगय भनऩा ळाऱा फास्केटफॉर कोटग च्मा फािूरा अवरेल्मा
जििाभाता वबागश
ू ष्ृ ठ ऩरयलशन भशाभागग
ृ ािलऱ वकाऱी ११ लािता केंद्रीम बऩ
आणण वक्ष्
ु भ, रघु ल भध्मभ उद्मोग भॊत्री ननतीन गडकयी माॊच्मा शस्ते भहशरा

वषभीकयणा अॊतगगत ‘जििाऊ ळोध वॊस्थान’ भहशरा उद्मोजिका बलन प्रकल्ऩाचे
बलू भऩि
ू न शोईर. कामगक्रभारा प्रभख
ु अनतथी म्शणन
ू याज्माचे वलत्त आणण

ननमोिन, लन भॊत्री वध
ु ीय भन
ु गॊटीलाय, याज्माचे ऊिाग, नलीन ल नलीकयणीम ऊिाग
याज्म उत्ऩादन ळल्
ु क तथा नागऩयू जिल््माचे ऩारकभॊत्री चॊद्रळेखय

फालनकुऱे , वालगिननक फाॊधकाभ लन, आहदलावी वलकाव याज्मभॊत्री डॉ. ऩरयणम
पुके, याज्म भहशरा आमोगाच्मा अध्मषा वलिमा यशाटकय उऩजस्थत
याशतीर. अध्मषस्थानी भशाऩौय नॊदा जिचकाय याशतीर.

कामगक्रभारा खावदाय डॉ.वलकाव भशात्भे, आभदाय नागो गाणाय, आभदाय प्रकाळ
गिलबमे, आभदाय िोगें द्र कलाडे, आभदाय प्रा. अननर वोरे, आभदाय गगयीळ
व्माव, आभदाय वध
ु ाकय दे ळभख
ु , आभदाय कृष्णा

खोऩडे, आभदाय वलकाव कॊु बाये , आभदाय डॉ. लभलरॊद भाने, आभदाय वध
ु ाकय

कोशऱे , उऩभशाऩौय दीऩयाि ऩाडीकय, स्थामी वलभती वबाऩती प्रदीऩ ऩोशाणे, वत्ताऩष
नेते वॊदीऩ िोळी, वलयोधी ऩष नेते तानािी लनले, भनऩा आमक्
ु त अलबिीत

फाॊगय, फवऩाच्मा ऩषनेत्मा लैळारी नायनलये , याकाॉचे ऩषनेते दन
ु ेश्लय ऩेठे, लळलवेना
ऩष नेते ककळोय कुभेरययमा, भहशरा ल फारकल्माण वलभती वबाऩती वॊगीता गगशे , स्थाऩत्म वलभती वबाऩती अबम गोटे कय, धयभऩेठ झोन वबाऩती अभय

फागडे, नगयवेलक वन
ु ीर हशयणलाय, नगयवेवलका उज्ज्लरा ळभाग, नगयवेवलका रूऩा
याम, नगयवेलक वॊिम फॊगारे, अनतरयक्त आमक्
ु त याभ िोळी, अनतरयक्त आमक्
ु त

अझीझ ळेख, कामगकायी अलबमॊता गगयीळ लावननक, उऩामक्
ु त डॉ.यॊ िना राडे, धयभऩेठ
झोनचे वशामक आमक्
ु त प्रकाळ लयाडे माॊची वलळेऴ उऩजस्थती याशीर.

कामगक्रभारा ळशयातीर वलवलध फचत गटाच्मा भहशराॊनी उऩजस्थत याशून
कामगळाऱे भध्मे वशबागी व्शाले, अवे आलाशन नागऩयू भशानगयऩालरकेतपे कयण्मात
आरे आशे .

